
 

 

 
 

Részletek a Quiron-pentád 
históriájából 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Pe. XVII. évezred - Cranta 
virágkora. A crantai kőkörök és 
sziklasorok - a Crantai Háló, és 
feltehetően az Elveszettek Kapuja 
építésének kezdete. 

Pe.17 283 - A kyr flotta Ynevre 
érkezik, a kyrek seregei alig egy évtized 
leforgása alatt megdöntik a crantai 
birodalmat. 

Pe. III. évezred hajnala - A belső 
viszályok gyötörte Kyria halódik. Az 
ötödik kyr légió - a Lunír Légió - 
huszonegy harcosát egy Dél-Quironeiai, 
ősi romszentélybe vezényli a parancs - 
soha többé nem hallanak felőlük. 

Psz. 169 - A Quiron-tenger déli 
partvidékén, a Crantai Háló utolsó 
időgyűrűjében felbukkannak a legendás 
kyr Lunír Légió veteránjai. 
Varázstudójuk parancsára megvetik 
lábukat a Quiron-Pentád legészakibb 
csúcsában, a majdani Yankar városának 
területén. 

Psz. III. század - Egyes kyr 
források először említik Yankart, mint a 
száműzött kyr nemesek városát. A helyi 
lakossággal elkeveredő kyr légiósok 
utódai kihallgatásért folyamodnak a 
Császárhoz, aki megtagadja a 
„gyülevész korcsok hordáját.” 
Kisvártatva azonban megjelennek 
Yankarban az első száműzött Családok. 
 

Psz. IV. század - A crantai 
romokat feltáró kalandozócsapat egy, a 
déli Kereskedő hercegségek területére 
nyíló ősöreg, ám még működő kapura 
lel. A tisztázatlan eredetű (godorai? 
crantai?) térkapu aktiválását követően 
egyre élénkebb cserekereskedelem 
indul meg Észak és Dél között. Az 
idővel Elveszettek Kapujaként 
elhíresülő, hírhedten bizonytalan 
térkapun át érkező népek saját 
közösségeket alkotnak a Quiron-
Pentád területén. A letelepedő népek 
hasznot akarnak húzni a felvirágzó 
kereskedelemből - mindegyik a maga 
módján. A délnyugaton Dsidon városát 
megalapítő dzsad kalmárok és az 
északnyugati Alcarát meghódító, 
élősködő gorviki kolóniák tovább 
fokozzák térség lakóinak keveredését. 
A Pentád településeinek gazdasági 
felvirágzásával arányosan nő a yankari 
zsoldoslégió, a Yankaraon ereje és 
befolyása. 

Psz. V.- X. század - A majdani 
Abaszisz területének „Kereskedők 
Aranykoraként” emlegetett időszaka. 
Alcara kalózvárosában a gorviki 
kolóniák elkeverednek az aszisz 
eredetű őslakossággal és - bár kínos 
gondossággal majmolják az őshaza, 
Gorvik minden tradícióját - büszkén 
vallják alcarai származásukat. A 
Holtmocsár partján megbúvó Dsidon 
is sokezres lélekszámú, zömmel dzsad 
bevándorlók lakta várossá duzzad.  
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A délkeleti Kövesdombok bányásztelepülése, 
Keanor lassú növekedésnek indul. 

Psz. 1022-45 - A toroni Császári Háborúk, 
vagy Trónháborúk kora. A térképeken ekkor már 
Quiron-Pentádként tüntetik fel a déli partvidék öt 
szövetséges települését (Yankar, Daerim, Keanor, 
Dsidon Alcara). Tharr papsága ekkoriban 
próbálkozik először a Pentád városaiban az Istenek 
Völgyének megnyitásával, majd kudarcot vallva 
lezárja azt az öt vérpecséttel. 

Psz. 3202 - A Császár Yankarba száműzi a 
Daiquiss Családot. A Család mestermágusa a 
Yankari Tanáccsal dacolva tart6s térkaput nyit a 
Pentád egyik délkeleti kisvárosa, Daerim és az 
Északi Haonwell hercegség között. A Kapu daerimi 
részét egy Tharr-szekta, a Kígyónővérek felügyelik. 
(A híresztelések szerint a Kapu megnyitását is ők 
csikarták ki az önfejű varázslómesterből.) Daerim 
lakóinak száma ugrásszerűen megnövekszik, a 
térképeken ettől fogva ábrázolják valódi városként. 

Psz. XXXIII. – XXXVIII. század - A Kapuk 
kora a Quiron-Pentád történelmében. A Déli 
Kereskedőhercegségekre nyíló dsidoni Elveszettek 
Kapuja és az Északi Hercegségeket karnyújtásnyira 
hozó daerimi Szentélykapu jóvoltából a térség 
hihetetlen mértékű fejlődésnek és gazdagodásnak 
indul. 

Psz. 3616 - A toroni hadiflotta egy része 
Trodar-on Ecyhín concitator parancsszava alatt 
tűzköpőkkel elpusztítja Arguren (Ezüstrév) városát. 
Yankar Császár-hű Családjai titkos parancsot 
kapnak a Pentád két kapujának lerombolására. Balul 
végződő próbálkozásuk polgárháborúba torkollik, 
melynek csak a Yankari Zsoldoslégió vet véget. 

Psz. 3672 - A Vörös Hadurak irtóhadjáratot 
hirdetnek Tharr hívei ellen, kevés híján újabb 
Zászlóháborút robbantva ki e tettükkel. A daerimi 
Szentélykapu lerombolása sikerrel jár, ezzel 
megszűnik az összeköttetés a Quiron-Pentád és az 
északi hercegségek között. A Szentélykaput 

felügyelő rejtett szekta, a Kígyónővérek 
valamennyi tagját halálbüntetés terhe mellett 
kitiltják Daerimből. 

Psz. 3690 - A déli Kereskedőhercegségek 
közé tartozó Erone utolsó erőskezű 
kalózhercegét, Cadata Aggia Erone am Eronét 
holtan találják nyoszolyáján. Néhány nappal 
később ismeretlen támadók elpusztítják a 
Pentádban féltve őrzött Elveszettek Kapuját is. 

Psz. 3692-97 - A XIV. Zászl6háború. A 
gazdasági válság első jelei a térkapuit (és ezzel 
jelentőségét) veszítő Quiron-Pentádban. 

Psz. 3710 - Yankarban, a Pentád uralkodó 
városában Rashad Bugadaj, a vadork sámán 
megismeri a Farkasszellem, az egykori Ngaur 
Draugorth valódi arcát - és valódi nevét. 
Társaival sikertelen (?) kísérletet tesz az Istenek 
Völgyének megnyitására. 

Rashad átmenetileg elveszíti hatalmát és 
üldözői elől a Yankaraonba menekül. 

Psz. 3711 - A dsidoni, majd yankari 
rabszolgalázadás. Abaszisz újabb próbálkozása 
a Pentád bekebelezésére. A Quiron-Pentádból 
kialakuló Szabad Városok - rossz nyelvek 
szerint a yankari kalózbirodalom virágzásának 
kezdete. Ngaur Draugroth, a Farkasszellem 
megszólítja Rahsadot. 
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